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que daria para dizer o mesmo de
nossas comunidades?

A 2ª Leitura  recorda os cri-
térios que definem a vida cristã
autêntica: amar a Deus e pôr em
prática os seus mandamentos.

O Evangelho  apresenta 2 en-
contros  da nova Comunidade
com o Cristo Ressuscitado, no
cenáculo.

É uma catequese sobre a pre-
sença de Jesus,  que continua
vivo e ressuscitado, acompa-
nhando a sua Igreja:

Tomé  incrédulo na promessa
de Cristo e na palavra dos cole-
gas é protótipo dos que não valo-
rizam o testemunho comuni-
tário   e exemplo dos que querem
ser cristãos sem Igreja. A fé che-
ga-nos pela comunidade ecle-
sial.

No 1º Dia da Semana  (ou de
um novo tempo), após a Morte e
Ressurreição. Com esse primei-
ro dia,  começa o “Dia do Se-
nhor”, o DOMINGO… O que si-
gnifica para mim o Domingo? É
de facto o “Dia do Senhor”?

Jesus está no “Centro” da
Comunidade,  onde todos vão
beber essa vida que lhes permite
vencer o “medo”  e a hostilidade
do mundo. É a videira ao redor

N.º  962 – Semana de 20 a 26 de Abril de 2009

2.º Domingo de Páscoa - Ano B

Comunidade Nova alicerçada na Ressurreição

da qual se enxertam os ramos...
Confia a Missão:  “Como o Pai

me enviou, assim eu vos envio…”
Continua acreditando neles…
conta com eles…apesar de tu-
do...Na missão , Ele conta tam-
bém connosco, apesar de tudo...

Como se chega à fé em Cristo
Ressuscitado?

A Comunidade é o lugar
natural onde se manifesta e
irradia o amor de Jesus. Longe
da comu-nidade, Tomé não
acreditou na palavra de Jesus,
nem dos cole-gas. Sua fé
reacendeu-se quan-do no “Dia do
Senhor” voltou à Comunidade  e
fez um belo acto de fé: “Meu
Senhor e meu Deus”. E Cristo
acrescentou: “Felizes os que
acreditam sem ter visto…”

Tomé representa aqueles
que vivem afastados da comu-
nidade,  sem perceber os si-
nais de vida que nela se mani-
festam.

Este episódio é uma alusão
clara ao Domingo ... Lembra as
celebrações dominicais da comu-
nidade primitiva e a nossa expe-
riência pascal que se renova cada
domingo...
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A liturgia de hoje apresenta a
Comunidade Nova, que nasce da
cruz e da ressurreição de Jesus:
a IGREJA.

A sua missão consiste em re-
velar aos homens a vida nova que
brota da ressurreição.

1. A Comunidade cristã de Je-
rusalém:

É um dos sumários dos Actos
dos Apóstolos. Lucas descreve
uma comunidade ideal como
modelo à Igreja e às igrejas de
todas as épocas:

- Comunidade formada por
pessoas diversas:

Mas que vivem a mesma fé “num
só coração e numa só alma”.

Da adesão a Jesus resulta, obri-
gatoriamente, a comunhão e a
união de todos os “irmãos” da

comunidade.
- Comunidade que partilha os

bens:
Da comunhão com Cristo e dos

cristãos entre si, resultam implica-
ções práticas: a renúncia a qual-
quer tipo de egoísmo, de auto-su-
ficiência  e uma abertura de cora-
ção para a partilha, para o dom,
para o amor. “Tudo entre eles era
posto em comum, entre eles
ninguém passava necessidade”.

- Uma comunidade que tes-
temunha a Ressurreição:

Viver de acordo com os valores
de Jesus é a melhor forma  de a-
nunciar e de testemunhar que
Jesus está vivo.

Resultado:   “O fiéis eram esti-
mados por todos…e crescia cada
dia”. Será..//.. (continua na página 4)
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 21: S. Torcato , às 18h45:
terço; às 19h00:  Eucaristia por:

- Albertina Conceição Matos Costa
m.c. filha Céu

- Manuel Martins Silva e Armando
Lima Silva  m.c. pessoas amigas

5.ª F - 23: às 18h45:  na Rateira ,
terço; às 19h00, por:

- Pelas almas  m.c. Associação
- Rui Filipe Faria Venda  m.c. prima

Margarida
Sábado – 25:   Às 19h15 por:
- Aniv. Manuel Joaquim Costa

Carvalho  m.c. filho Manuel
- Marta Sousa e Sr. Freitas  m.c.

Ana Maria Sobreiro
Domingo – 26:   Às 9h15  por:
- Domingos Vale,  Albino Rodrigues

e Abílio Sá Viana  m.c. Maria Chaves
Rodrigues

 Servir altar 25/26 Março
 Sábado - 25: acólitos:  grupo

3 + 2 do 5.º ano. Leitores:  Joana
Martins, Tiago Freitas e Filipa
Valverde.
Domingo- 26:  Às 9h15:  Acó-

litos: Luises...  Leitores: Céu
Afonso, António Sá e Licínia Mart.

Atenção 10.º ano Catequese
Devem dar uma resposta à

Vossa Catequista, acerca da
vossa eventual participação num
eventual retiro de preparação
para o Crisma, a realizar no Semi-
nário da Silva (Barcelos). Este

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 20: às 18h45: terço; às
19h00:

- 7.º dia por Maria José  Miranda
- Pela tia (Joaquina) de Maria de

Lurdes Fernandes
4.ª F- 22: às 18h45:  terço; às

19h00:  Eucaristia por:
- Aniv. Adelaide Pinheiro e João

Santos  m.c. filha Lurdes
- Aniv. António R. Alves  m. viúva
- Aniv. Mário Custódio Cabrita

m.c. Deolinda Martins
6.ª F- 24:  às 18h45:  terço; às

19h00:  Eucaristia por:
- Bodas de Ouro matrimoniais

de Manuel Eiras Gomes e esposa
Maria Celina Quinta

- Aniv. Manuel Boaventura  m.c.
netos

Às 21h00: Início do CPM no
auditório em Palmeira

Sábado – 25:   Às  18h00: Eu-
caristia por:

- Aniv. Teresa Caldas m. c. João
- Aniv. José S. Martins  m.c. viúva
Domingo – 26:  Às 8h00 por:
- Aniv. Maria José Fernandes

m.c. filho Joaquim
- Avós (Margarida e José) de

Conceição Lima
- Às 10h30: Pelo Povo

Servir altar 25/26 Abril
 Sábado- 25: Às 21h00: acó-
litos: Grupo n.º 6 do 10.º ano + 2
do 5.ºano (da Patrícia); Leitores:

Sónia Nogueira,  Pedro Rui Faria
Figueiredo, Sara Dias
Domingo- 26:   Às  8h00:  leitores:
Isabel Figueiredo, Carlos Faria e
Isabel Barros; Às 10h30: Rosa
Martins, João Cepa e Natália Brito

CPM em Palmeira
(Palmeira e Curvos)

O próximo CPM, para os noivos,
realizar-se-á nas instalações do
nosso Centro Paroquial, a começar
em 24 de Abril (6.ª feira)  às 21h00.
Será para todos os noivos  do
arciprestado de Esposende. Sendo
para os noivos, a missa da conclusão
(envio) a realizar no dia 9 de Maio ,
será a paroquial e na nossa Igreja ,
junto com a comunidade, sobretudo
da Catequese.
A razão principal desta descen-
tralização, deve-se também  ao facto
do Centro Paroquial de Esposende
estar ainda nessa altura a braços
com um julgamento que já vem de
longe. Por outro lado, vamos fazer a
experiência da des-centralização,
mostrando também aos de fora as
óptimas instalações que possuimos.
Será assistente espiritual deste CPM
o Padre Avelino Filipe , pároco de
Marinhas.
Se houver alguém que ainda não se
tenha inscrito, deve-o fazer quanto
antes. Se fôr só um noivo pagará 2,5
euros. Se forem os 2, são 5 euros.
Temos exemplos dum e doutro caso.
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aviso foi pormenorizadamente
publicitado nos 2 boletins ante-
riores. Consultem-no e dêem
resposta à Vossa Catequista

Ecos da Visita Pascal
(Curvos e Palmeira)

É sempre bonito numa paróquia
(comunidade de crentes) poder
dizer bem do modo como decorre
uma festa da paróquia. Muito mais,
quando se trata duma festa que
envolve toda a comunidade e não
há festeiros, pois somos todos nós.

A visita pascal, de nobres tra-
dições cá no norte, e particular-
mente no nosso meio, é uma daque-
las festas que dá gosto fazer e a ela
assistir. Ver o entusiasmo, a mo-
vimentação, a expectativa acerca do
lugar onde se encontra a cruz, ver
a simpatia ou não dos visitadores,
as famílias que se juntam, as ofertas
(folares?) que caem nas sacas e os
envelopes que se recebem.... tudo
indica alegria e boa disposição.
Estão de parabéns todos: quem visi-
tou e quem foi visitado. Que seja pa-
ra continuar. A quem contribuiu para
as despesas da mesma, à Confraria
do Senhor, das duas paróquias, a
quem animou, o meu obrigado como
Pároco das Comunidades.

Atenção Noivos
Leiam o aviso do CPM exarado

na página anterior, de Palmeira.


